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No. 35. DE TARIEFWET EN DE PRAKTIJK DEE P"OTECTI:E. t) 

Nu door de ingediende taricfwet een belangrijke schrede 
wordt gedaan op den weg tot invoering van laet beschermende 
stelse], is her van belaag zich vooraf eens rekenschap te geveu 
welke uitkomsten de zooveel belovende protectie in landen, 
waar zij toepassing voud, heeft opgeleverd. Wij wijzen op de 
ervaring, welke men in twee staten van Australi~ n.1. het pro- 
tectouistische Victoria en hot vrijhandelschgc~inde Nieuw Zuid- 
Wales, met de beide stelsels van laandelspolitick heeft opgedaan. 

Siuds 1871 word in Victoria de proteetie voortdurend hooger 
opgevoerd, totdat in 1896 hot tarief word verlaagd. Nieuw 
Zuid-Wales kende vau 1871- -1892  den vrijhandel; in 1892 
kwamen er enkele zwak besehcrmende reehten, die eehter'in 
1895 weer verdwenen, toen her land ecn tarief kreeg, lager 
dan overal elders ter wereld. 

Welke zijn nu van de proteetie in Victoria en van den vrij- 
handel in Nieuw Zuid-Wales de gevolgeu geweest? 

Ten opzichte der p r i j z e n  v a n  l e v e n s m i d d e l e n  kan her 
blijken uit de volgende voorbeelden. 

te 1K e l b o u r n e  
(Victoria). 

Prijs Iavoerreoht 

Arrowroot (per pond) 30 cts. 10 cts. 
Kaarseu ,, 37 ~ ,, 5 ,, 
Bloom van meel ,, 30 ,, 10 ,, 
Melk (per bus) 37t~ ,, 10 ,, 
Cacao ,, 57 ~ ,, 15 ,, 
Zout (per ton) 54 gld. 12 gld. 
Kijst ,, 255 ,, 74~ ,, 

Dcz'e eijfers bevestigen de stelliag der 

te S y d n e y  
(N. Z. Wales). 
Prijs Itxvoerrech t 

20 cts. vrij 
3 ~  ,, vrij 
15 , vrij 
25 ,, vrij 
52�89 ,, vrij 

36 gld. vrij 
162 ,, vrij 

vrijhandelaren dat 
invoerrechten de levensmiddeleu duurder makcn; zij weerleggen 
de meening, door sommige protectionisten verdedigd, dat de 
prijzen teu gevolge van invoerreehten niet zullen stijgen. 

Ook was her v e r b r u i k  v a n  e e r s t e  l e v e n s b e h o c f t e n  
ouder her stelsel van het Vrije Ruilverkeer ruimer dan onder 
dat der beschermiug. Her, verbruik per iuwoner bedroegin 1901 

') Naar aauleiding van een hoo~dartikel van ,,Hot Vaderland", 
getiteld ,,Een proof op de sore." 
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van tarwe . . . .  
, rijst . . . .  
,, havermed 
,, aardappelen . 

, suiker 
. kaas . . . .  
,, boter . . . .  
, rundvleesch . 
,, schapenvleeseh . 

Bovenstaande gegevens toonen 

in V i c t o r i a  in N. Z. W a l e s  
(pro~ectie) (vrijhandcl) 

31~.8 pond 357.3 pond 
6.9 ,, 9.7 ,, 
6.9 ,, 7 . - -  ,, 

~50.~ ,, 1 9 7 . - -  ,, 
9.3 ,, 107.8 ,, 
3.~ ,, 3.7 - 

1~.6 ', 19.6 ,, 
12~.1 ,, 166.5 ,, 

75.7 ,, 118.8 - 

aan dat door protectie het 

verbruik wordt belemmerd: zij bewijzen de onjuistheid van de 
theorie der protectionisten dat bescherming meet welvaart zal 

brengen. 

In  hoeverre de werklieden belang hebben bij de haudels- 
politiek bhjkt uit de volgende opgave van de 

g e m i d d e l d e  d a g l o o n e n  in 189~- -1896  

Timmerlieden 

Metselaars. 
Steenhouwers 

Stucadoors 
Ververs 

Smeden 
Ketelmakers . 

Wegwerkers . 

tc M e l b o u r n e  
(protcctie) 

f 4.45 

,, 4.50 
,, 5.10 
,, 4.60 

'/ 4 . - -  

,/ 6 . - -  

, 6.30 
f/ 3 , - -  

te S y d n e y  
(vrijhandel) 

f 5.35 

,1 5.80 
. 5.35 

, 5.10 
,, 4.80 

,, 5.10 

,, 5.40 
1! 3 . ~  

Ifl her meerendeel der genoemde vakken bracht de vrijhandel 

hoogere loonen dan de protec~e; de cijfers bewijzen dat de 
Nederlandsche arbeiders goed zullen doen met niet te gelooven 
aan de voorspelling van onze protectionisten dat verhooging der 

inkomende rechten ,,de,, loonen zal doen stijgen. 
E n  vooral mogen de verklar.ingen van protectionisten in 

Victoria tot voorzichtigheid marten. Zoo werd door een uit be- 

schermingsgezinden bestaande regeerings-commissie erkend -da t  
,de  hooge rechten op sommige goederen een der voornaamste 

,oorzaken ~an her zweetstelsel zijn, en dat her afschaffen van 
deze rechten ,,een kraehtig en doeltreffend tegengif zou blijken.,  

Ecom 1904. 69 
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Eveneens verklaarde de voorzitter van den protectionistisehea 
Trades-Hall Council: ,,Ik ben volbloed protectionist, doeh her 
,~spijt mij te moeten zeggen, dat voor zoover de werkliedea 
,,betreft, de protectie gefaald heeft. De Werkliedea sloten zieh 
,,aaneen om proteetionistische eandidaten in her parlement te 
,,brengen; men had hun verteld, dat 'zij zeker zouden ziju van 
,,hun loon, als bet stelsel van beseherming zijn intoeht zou 
,,hebben gedaan, maar her resultaat is geweew dat de werk- 
,,gever beschermd werd, terwijl de wdrkfiaa,/ honger leed.,, 

Zal men met deze praktijk van her besehermende stelsel voor 
oogen van de ingediende tariefwet werkelijk ,,bevordering van 
,,den nationalen arbeid,~ mogea verwaehtea? 

N ~ ~6 .  DE STRI~I) OVER HET TA]~IEF VAN INVOERRECHTEN. t)  

Wij freetraders hebben reden ons te beklagen over de wijze, waarop 
sommigen ons bestrijdea. Letterlijk van alie kanten is her vraag- 
stuk der bescherming door mannen onzer riehting beschouwd. 
Geen argument werd tea gunste van proteetie aangevoerd, of 
met ~de meeste nauwgezetheid is de waarde daarvan onderzoeht. 
Ann de ingewikkelde problemea van her internationale ruilverkeer, 
de wisselkoersen, de verspreiding der edelemetalen--problemeu 
die men zeer ernstig bestudeeren moet, wil men over de be- 
scherming en hare gevolgen een juist  oordeel v e l l e n -  is 
bijzondere aandacht gegeven. Zal ik zeggen, dat ten aanzien van 
elk dezer punten alle duisterhedea zijn opgeldaarcl, al/e diepteu 
zijn gepeild? Dat natuurlijk niet; maar we1 duff ik beweren, 
dat degelijk werk is verricht en dat her allerminst ontbrokea 
heeft aa, po~ngen om den tegenstander te begrijpen, zich te 
verplaatsen in zijn gedachtenkring. Ik durf volhoudea dat bij 
de beste schrijvers onzer riehtiug de overtuiging, waartoe zij 
ten slotte gekomen zijn, gegrond is op wetensehappelijk onder- 
zoek. Nu die overtaiging inhoudt, dat van proteetionistisehe 
maatregelen, althans voor eea land als her onze, geen nut te 
verwaehtea is, moge dit juist'zijn of niet, bet is in elk geval 
de slotsom van laugdurige studie. In ieder kamp zijn napraters 
Iedere goede zaak wordt met gebrekkige argumenten verdedigd. 

1) 0vergedruk~ ui~ ,,He~ Vaderland." 


